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Administration och organisation

Styrelse

Ordförande, medlem                                                             Eva Jonsson                                    
i programgruppen                                                                                                                      

Vice ordförande,                                                                   Ingvar Gustafsson                            
medlem i trafikgruppen

Sekreterare,                                                                           Gunilla Lööw Östning                    
ledare av programgruppen, medlem i mediegruppen

Vice sekreterare,                                                                    Stig Olsson                                     
medlem i mediegruppen

Kassör/Medlemsfrågor                                                           Elsie Mas

Ledamöter                                                                               Ingegerd Angman (lotteri, 
gårdsråd), Bengt Borkeby(program, media) Urban Näsgårde (Facebook, media), Kerstin 
Sjöberg(valberedning)

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. 
Styrelsemötena har följt föredragningslistans fasta punkter. Verksamhetsansvariga har bjudits 
in för avrapportering och diskussion. En kortversion av våra styrelsemöten har redovisats på 
föreningens hemsida.

Revisorer

Henry Dahlberg, Ingemar Löfnäs

Representation

 Ordförandekonferens                                                      

 Daladistriktets årsmöte

 Avtalsresa reseansvariga, Viking Line

 KPR (Kommunala Pensionärsrådet)

 LPR (Patientrådet vid Vårdcentralen)

 BRÅ (Brottsförebyggande rådet)

 Trafik

 Folkhälsa/friskvård

 Media

 Medlemsansvariga

 Webbansvariga



 LD hjälpmedel

 Medlemsansvarig utbildning i MiRiaM

 Frukostmöte, Viking Line i Borlänge

 Samverkansträffar för Gagnef/Dala Floda, Orebygden, Rättviksringen, Vansbro, 
Leksand

 Träff med Gagnef, Rättviksringen ang. Örebroresa

Representanter för föreningens verksamhetsgrupper har kallats till styrelsemöten och 
redogjort för de aktiviteter de deltagit i samt planering av information vid månadsträffar.

Programgruppen har utökats med två personer för att ta hand om resor och studiecirklar.

 Påverkansgrupper och övriga grupper. Se bilagor

    

  Planerad verksamhet i Verksamhetsplan 2017 som genomförts

 Föreningens kassör och webbansvarig har genom distrikt och förbund utbildats i det 
nya medlemsregistret MiRiaM.

 Föreningens hemsida har fått ett nytt utseende.

 En mediegrupp har tillsatts. Föreningen har under året skapat en hemsida på Facebook.

 Annonskostnaderna har setts över, vilket medfört att inget program trycks i tryckeri 
utan annonsering sker en gång per säsong med mittuppslag i Magasin Leksand samt 
kortare månadsannonser i detsamma. Medlemmarna påminns också att gå in på 
föreningens hemsida där alla aktiviteter annonseras. 

 Ansvariga har tillsatts när det gäller kök, värdar, teknik och lokal vid månadsträffarna i 
Sveasalen.

 Checklistor har utarbetats för de olika verksamhetsgrupperna.

Rekrytera och behålla

Föreningen har arbetat för en positiv medlemsutveckling. Föreningen hade vid årets slut 
450 medlemmar. 14 personer har lämnat föreningen, 40 har anslutit sig och 10 har avlidit. 
Flera femtiotalister har anslutit sig. Informationsmöten för nya medlemmar har hållits vår 
och höst. På dessa träffar ges information om SPF och föreningens verksamhet. De nya 
medlemmarna ges också tillfälle att komma med tips och idéer.                                            
Medlemsutvecklingen är en stående fråga vid styrelsesammanträdena. När en ny medlem 
går med i föreningen följs en speciell arbetsgång, vilken redogörs för i vår 
verksamhetsplan 2017. Introduktionen är uppskattad av de nya medlemmarna. 

     Aktiviteter



Månadsträffar hålls oftast i Sveasalen. 10 träffar har genomförts. Till våra månadsträffar 
kommer mellan 80-100 personer.  Entréavgiften har fr.o.m. september höjts till 50 kr efter 
styrelsebeslut. Vid månadsträffarna sköter klubbvärdarna uppgifterna sina olika 
ansvarsområden. Dessa är lokaler, kök, värdar vid entrén och vid borden, teknik, lotteri 
samt ansvar för hjärtstartaren.                               

Program vid månadsträffarna:

 Januari- Salongsensemblen, info om vårens program
 Februari- Årsmöte, kommunalrådet Ulrika Liljeberg informerade om äldrefrågor, Bo 

Jacobsson berättade om SPF Leksands historia
 Mars- Anita Holknekt berättade om Emma Zorn
 April- delar ur visgruppen Mylla underhöll, kommunpolisen presenterade sig
 Maj- Säsongsavlutning på Roddens hus i Västanvik. Underhöll gjorde Ove Östberg och

Olle Näs, Mats Niss berättade om roddens historia på Siljan, rundtur i huset. 
Smörgåstårta serverades.

 Augusti- Sillfest i Tibble bystuga. Caféorkestern underhöll.
 September- Salongsensemblen
 Oktober- Friskvård och hälsa- Tips på att ”Falla rätt”, LD hjälpmedel, hörselinfo, Fixar 

Malte
 November- Stig Allans jazz quartet
 December- Lucia från Västanviks folkhögskola, julsmörgås och mandelmussl

 Övriga aktiviteter utan inbördes ordning

 Utflykt till Örebro och rundtur på Hjälmaren med gammal ångbåt. Resan gjordes 
tillsammans med SPF Gagnef/ Dala Floda

 Ålandsresa med Viking Line
 Fågelskådning på Storön i Siljansnäs
 Blomstervandring i Böle
 Kyrkogårdsvandring på Leksands kyrkogård
 Utflykt till Skeppsjön i Siljansnäs
 Besök på Björborevyn
 Besök på räddningstjänsten i Leksand
 ”Mat och prat” på Star restaurang en gång per månad utom juni, juli, augusti, december
 Tyrolenresa
 Start av studiecirkel med inriktning moderna sociala medier (mobiltelefon, surfplatta, 

dator)
 Två tillfällen med utbildning att använda hjärtstartare. Ledare: Mats Brolin vid 

Räddningstjänsten i Leksand
 Två Hudvård och makeup
 Informationsmöte för nya medlemmar 
 Tillsammans med Friluftsfrämjandet har medlemmar deltagit i vandringar, både kortare

byvandringar och länge skogsvandringar 
 Träff i Sveasalen med förbundsordföranden Christina Rogestam.
 Studiebesök med lunch vid Västanviks folkhögskola
 Besök i Vattnäs örtagård, Mora



Friskvård och hälsa

Friskvårdsgruppen har varit engagerade i  månadsträffen i oktober med tema ”Friskvård och 
hälsa”. Gruppen har tillsammans med Friluftsfrämjandet planerat och lett vandringar.  De har 
också anordnat en blomstervandring och utflykt med fågelskådning.  

Linedance och bridge 

 Linedance har haft sin verksamhet i aktivitetshuset Brandmannen. Gruppen har träffats 
2 ggr/vecka med vardera 2 timmar varje gång under verksamhetsåret.

 Bridgespel har anordnats en gång/vecka under verksamhetsåret

Hörsel och läkemedel 

Föreningen har under verksamhetsåret haft en person ansvarig för hörsel och läkemedel. Vid 
månadsträffen i oktober engagerades en audionom som redogjorde för de hjälpmedel som 
finns.

Studiecirklar

 I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har en studiecirkel i IT- kunskap startats
med inriktning sociala medier. Cirkeln fortsätter under 2018.

 En studiesamordnare i föreningen har utsetts. 

Medier och information

 En medie-och informationsgrupp har bildats. Gruppens mål är att snabbt nå ut med 
information om vad som händer och har hänt i föreningen. En facebookgrupp har bildats som 
heter ”Spf seniorerna Leksand”, webbansvarig finns för vår hemsida och pressen meddelas 
vad som händer och har hänt i föreningen.                                                                                   
Antalet besökare på vår hemsida är i nuläget svårt att redovisa, då statistikverktyget inte 
fungerar. Problemen i det nya hemsides-/medlemssystemet skapar också fortfarande stor 
frustration. Även gruppmail har under största delen av året fungerat dåligt.                               
En sammanfattning är:                                                                                                                  
Verktyg som behövs för att kunna administrera hemsidan på ett bra sätt saknas fortfarande.     
Ett återkommande önskemål är att få bidrag från medlemmar i form av insändare, tips, 
reportage o.s.v.     

                                                   

Ingegerd Angman                      Stig Olsson                                         Urban Näsgård


